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Az emberi öntudat alapja az emlékezet, a  
nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet.

(Babits Mihály)

Magyarországi Németek  
Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre

Magyarországi Németek  
Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre

a szovjet kényszermunkatáborokba                   
hurcoltak emlékére



A Kormány határozata szerint 2015-16 a Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve. A Magyarországi 
Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre az Emlékév tiszteletére 
egy utazó vagonkiállítással adózik emléküknek.

A Lágerjárat című vagonkiállítás az Emlékév tartama alatt felkeresi 
mindazokat a magyarországi vasútállomásokat, amelyekről a 0060. 
számú parancs alapján - 1944 végén és 1945 elején – deportálások 
indultak a Szovjetunióba. Ezzel az egész országot behálózó,
ismeretátadó, oktató programra nyílik lehetőség, helyszíni
tárlatvezetéssel, rendhagyó történelemórákkal. 

„A Lágerjárat nem tartalmaz múzeumi tárgyakat, relikviákat. A 
korhű vagon egy szimbólum. Szimbóluma az emlékezésnek és szelíd 
eszköze az emlékeztetésnek. A művészet és a mai technika segítsé-
gével emlékeztet XX. századi történelmünk embertelenségeire. „ 
                                                               (Pécsi Csaba a kiállítás tervezője)

A vagonban folyamatosan futó filmek:
Idegen ég alatt
- Dokumentumfilm az Ural környéki kutatómunkáról
   Készítette: Jurkovics János és Havasi János 

A mi Golgotánk
– Emlékfilm
   Készítette: Pécsi Csaba és Pécsi Dániel 

PERM 36
– Az utolsó GULAG láger – Dokumentumfilm
   Készítette: Havasi Dániel

Ártatlanul a Gulágon
- Túlélők emlékezete
   Készítette: Bartók Csaba



„...hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelé-
ben ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra 
csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva
növekedjünk fel a szeretetben.” 

(Pál Apostol levele az efezusiakhoz)

A vasútállomás előcsarnokában áll az emlékező installáció,
őrtornyot szimbolizáló festőállvány, a padlóig lefutó vászonnal.

Alkotója Uzsaly Márton, pécsi festőművész.



20. századi történelmünk egyik sokáig elhallgatott tragédiája a  
„malenkij robot”, azaz a polgári lakosság tömeges elhurcolása a 
Szovjetunió lágereibe. E kor történelmi háttere, a nagyszámú és 
eredményes kutatómunka ellenére, a mai napig nem teljes.  

A LÁGERJÁRAT szervezője, a Magyarországi Németek Pécs-
-Baranyai Nemzetiségi Köre, az utazó vagonkiállítás helyszínein 
szívesen fogadja a helyi dokumentumokat, kutatási anyagokat, 
személyes visszaemlékezéseket, melyek segítik történelemfeltáró 
munkáját.
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